Warszawa, 5 lutego 2019 r.
BBA-2.262.1.2019
Wszyscy Wykonawcy postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na
zagraniczne i krajowe wyjazdy służbowe oraz zakup biletów kolejowych krajowych
i zagranicznych dla kierownictwa oraz zagranicznych dla pracowników Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz pośrednictwo w procesie uzyskiwania
i zakupu wiz
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia,
że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 2 złożona
przez:
Konsorcjum
Bankowe Biuro Podróży
„TRAVELBANK” Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
eTRAVEL S.A.
Al. Jerozolimskie 142 B
02-305 Warszawa
które zaoferowało całkowitą cenę usługi sprzedaży jednego biletu, czyli opłatę transakcyjną
w wysokości 0,01 zł brutto, całkowitą cenę za usługę sprzedaży jednego biletu na krajowe
i zagraniczne przewozy kolejowe w wysokości 0,01 zł, cenę pośrednictwa wizowego w kwocie
0,01 zł. Ponadto wykonawca zadeklarował, że zatrudni osoby niepełnosprawne przy realizacji
umowy oraz oświadczył, że przy realizacji umowy będzie pracowało 2 pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę.
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej
Oferta została złożona przez Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w SIWZ i otrzymała największą liczbę punktów tj.100,00
Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu złożone zostały oferty przez
nw. Wykonawców:

Wykonawca

TOP PODRÓŻE
Sp. z o.o.
pl. Zwycięstwa 1
70-233 Szczecin
Konsorcjum
Bankowe Biuro
Podróży
„TRAVELBANK”
Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie
142B
02-305 Warszawa
eTRAVEL S.A.
Al. Jerozolimskie
142B
02-305 Warszawa
WHY NOT
TRAVEL
Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Kielnarowa 108 A
36-020 Tyczyn
Przedsiębiorstwo
TurystycznoHandlowe
SUPERTOUR
Sp. z o.o.
ul. Niemcewicza 26
02-306 Warszawa
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Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie określonym zgodnie
z art. 94 ustawy Pzp.
Dyrektor Generalny
Maciej Jabłoński

